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ЩОДЕННА МОЛИТВА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 

НА СЕРПЕНЬ

Божественне Серце Ісуса! Жертвую Тобі через Непорочне 
Серце Пречистої Діви Марії всі свої молитви, праці й терпіння 
сьогоднішнього дня й цілого свого життя як винагороду за всі 
гріхи. Лучу їх з тими наміреннями, в яких Ти сам жертвував- 
ся за нас на хресті й щоденно жертвуешся на престолах усьо
го світу; особливо жертвую їх Тобі в наміреннях Апостольства 
Молитви.
ЩОБ ЗГОДА МІЖ ВІРОЮ І ЖИТТЯМ У ВІРУЮЧИХ, БУЛА 
УСПІШНИМ СВІДОЦТВОМ ДЛЯ НЕВІРУЮЧИХ

Пресв. Ісусове Серце, нехай прийде Твоє царство! 
Божественне Серце Ісуса, дай Церквам одність!

Свята Евдокіє, молися за нас!
Спасителю світу, спаси Україну.

1 раз Отче наш, 10 Богородице Діво і Слава О т и ю .

+  ІВАН КОМАР

Упокоївся s  Бозі дня- 24 мая 1981 року бл. п. Іван Комар в ко
лонії Консуль Поль Сіин Томаша і Аніни Комар, був неодруже
ний, перед ісмертю був слабий через 12 днів і родина Богдано
вичів його доглядала.

Перед смертю прийняв останні святі Тайми з рук  Вцр. о. 
Віта Слободзяна, а похоронив Впр. о. Василь Зінько, ЧСВВ.

Родина щиро дякує Впр. о. Бітові і Василеві за духовну 
обслугу і також подяка для всіх хіюдей що взяли участь у похо
роні і за ЕІдвідж-їи в часі недуги.

Вічна йому пам'ять!
(Подав Михайло Богданович)
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У К Р А Ї Н С Ь К И Й

Христос був на горі
У серпні святкуємо Преображаиня Господа нашого Іеуса 

Христа й це свято пригадує нам чимало складників нашої віри.

1. — Христос не був лише зЕ'Ичайнфз людиною. А'ле той 
Син Чоловічий, був і е Сином Божим. Тим то Він міг сам від 
себе цю славу показати учням та апостолам, що вони аж у зах
ват попали та й рекли устами св. Петра, що їм добре тут бути.

2. — Прийде мука гірка на Господа, але Він має славу в 
Бога вже наперед і рубчик тої слави узріли апостоли, щоб у 
-свій час не знеохотилися, але бадьорилася. Хто ж  може щось 
проти Бога Господа?

3. — Тіло християнина в новім житті переміниться і ста
не світле та красне і будемо розкошувати неземною є лавою, що 
не лише Петро, але вісі ми заклюємо: добре нам тут бути.

4. — Хризтос нині є постійно у тій іславі та й на нас че
кає. Тіим то ідімо вузькою дорогою, бо нею мало ходить, але ця 
дорога, хоч через Голгофту часто, веде 'на Тавор до «слави і чес
ти вічної.

5. — Спаса це день коли святять овочі та й інші плоди 
землі. І добре роблять наші вірні. Все, що Бог дає, воно вар
тує щоб представити його Госпоідеві. До того ж, святяпи овочі 
і плоди, ми признаємо, що їх від Бога отримуємо і тим заслу
говуємо на новіші та й рясніші подарунки.

6. — Свячені овочі нам пригадують, що не лише маємо при
носити мат-еріяшьні плоди перед л щ е  Господнє, але й самі зби
раймо іпильно Ідобрі в ч р я н к и , плоди покаяння та й терпеливости, 
щоб їх принести в те місце, де нам уже навсе буде добре — до 
вічности, перед престол Госпоідній, перед трон Ісуса і Марії.

В. Бужепко
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Стор. 2 МІСІОНАР Ч. 7

Загальне памірвння на серпень 81:

Щоб згода між вірою і життям 
у віруючих, була успішним сві

доцтвом для невіруючих
(Побл'агословенне Святим Отцем)

Це намірення нам пригадує слова Христові: “Не кожний 
хто Піромов'їіяє до мене: Господи, Господи! — ввійде в Царство 
Небесне, л*ише той, хто чинить волю мого Отця, що на небі” 
(Матей 7,21)

БОГ ВІД НАС ВИМАГАЄ ОДНОЗГІДНОСТИ

Чесність .ліюдоіни «на тім полягає, що вона як думає і го
ворить, так і в житті поступає. Іншими словами: можемо уважа
ти за порядного «чоловіка такого, якого слова годяться з його ді
лами. От хтось каже, що добре є мол-итоись і до церкви ходити. 
І КОЛ-И він ходить до неї та й імолиться, той є чесний і порядний.

Щоб нас нагородити небом, то за пов'ищимод словами Ісуса 
Христа, треба іробити так, як ми віріимо. Знаємо, що є Господь 
на небі і до Нього ми звертаймося, то теж і наше життя має іти 
по плянах, які нам намітив Бог, тобто за Божими заповідями.

МАЄМО ОБОВ’ЯЗКИ ЗГЛЯДОМ БЛИЖ НІХ

Бог вимагає від нас любови до себе і то в найвищім сту
пені, але ще й додає, що треба там любити наших бдажніх, як 
ми ;самі себе кохаємо.

Отож наші ближні не лише чекають від нас гарних njpr/i- 
хильних 'слів чи й іпохвал<; вони вимагають за Божим правом і 
добрих діл для себе.

Багато значить добре ютово, але більше варта зробитіи 
ділом добро. От хтось xBqp-ий і ми йому словами співчуваємо. Це 
вже добре, але^ куди Kjp-аще буде, коли ми такого візьмемо і заве
земо до лікарні *чи й заплатимо лікаря або й купіимо ліки. Це вже 
досконала :любов ближнього.

СУМНА ДІЙСНІСТЬ

Ми пригадали на думку і вимогу Євангелії. Та коли д и б и 
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Ч. 7 МІСІОНАР Стор. З

тися на життя поодиноких християн, то н-ераз сумно стає на сер
ці. От каже чоловік, що він християнин. Що там християнин. 
Він себе уважає за стовідсоткового католика. І це заявлія;е тор- 
жєственно священикові. Та на запит: чи він ходить щонеділі до 
церкви? відповідає, що не знав навіть, що то треба бути на 
Службі Божій щонеділі.

Вже погани гіршилися і вераз закидали християнам, що 
вони мають дуже гарну науку, але в житті її не показують, а 
лічше на словах. Недаром у нас е приказка: кум красно гово
рять, тільки/и кривий писок мають. І такий кривий писок нині 
має чимало християн. На слова то вони багаті, а на діла то мі
зерні вони! Кали слова ідуть у них напіраво, то діла пруться ціл
ком наліво і заперечують тес, що устами визнають.

СВІДОЦТВО ВІРИ

Христос виразно вимагає, щоб міл признавалася до Нього 
в тім житті, бо інакше Він не буде знати такого соромливого у 
другім житті. Маємо нашу віру показати ліюдем. Це не треба ро
биш*, щоб лише люд'и виділи, отак для пропаганда, але треба 
іради Христа дати до відома людям, що ми до Нього належиш) 
і іми є Його наслідством — власністю, як про це згадує Служба 
Божа.

ОКРЕМИЙ ОБОВ’ЯЗОК ЗГЛЯДОМ ТИХ, ІДО НЕ ВІРЯТЬ
Колія нині є багато хри-стиіни, що не в’яжуть щільно сво

єї віри зі своїм життям, то ще більше знаходимо ліюдей, що не 
вірять. Багато в наших часах є безвірків і мал<овірків.

А їх ми маємо з огляду на ілюбов ближнього навернути. 
Та навернення словами мало переконує: Люіди хо>чуть віцдітил 
щось конкретного, дійсного і справді переконуючого. А це віра 
злучена з ділами. Вона найсильніше переконує їх. І тому хай 
залишиться нам у серці це корисне і таке потрібне нині інамі- 
рення.Жиймо за наш^ю вірою. Хай не так слова, як  самі діла 
говорять усім, а тим більше людям без віри: треба покаятись і 
вірити в євангелію і так статися навіки щасливими! у небі, у віч
ності!

о. В. Зінько нове

ДРУКАРСТВО ВОЛИНІ
На Волині між роками 1578-1978 появилося друком аж 

430 к н і и ж о к  та й уже минуло чотириста л і т  від появи в цій укра
їнській волості першої друкованої книжки. Про це написав д-р 
Максим Бойко.
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Crop. 4 MICIOHAP

Місійпе паміреппя па серпень 81:

Щоб віра в єдиного Бога збли
зила християн і музулман

Мій християни належимо до віри, що зветься повченому 
монотеїстична. Значиться віримо, що є один Бог і всім управ
ляє. Так голосить перша правда віри.

Монотеїстами, що вірять в одного Бога, не є лише хрис
тияни. Ними здавна € жиди і музулмани.

Отож музулманю, що про іних говорить це наімірення, є теж 
монотеїстами, вшнавцям одного Бога.

Музулмани -чи інакше мус леми або магометани ..визнають 
одного Бога. їхня релігія зветься іслам. Це арабське слово і виз
начає покірність волі Божій.

І-G лам з арабських країн, де пов став 622 року по Христі, 
перенісся до інших країн Азії, як от Індії, Пакістаїну, Індонесії, 
Филипічн. Зайшов і до північної Африки та й навіть до Евро- 
пи. От Альбаніїя це музулманська країна і частинно рівнож Ю- 
гославія. В Україні теж є музуілман-ські громади. Не брак їх і у 
Бразилії. От у Куритибі є їхня ме>четь недалеко нашої церква 
на Мартінь Афонсо.

Основником музулман був купець з міста Мекки Мухам- 
мед, що його уважаноть за найвищого пророка. Гоіловні правди 
ісламу це:

1. — почитання одного Бога, що його звуть Аллахом.
2. — Існує небо й пекло, але в дуже матеріялістичному 

значенні. Тим «признають воскресіння мертвих і ангелів та свя
тах і суд Божий.

3. — Вірні зобов’язані ходили на прощу до Мекки та й 
святкувати дні, звані байрам і заховати піст — рамазан.

4. — Головна книга це коран, що містить приплисіи тої 
віри і релігійного поступовання.

Нині Церква шукає 'порозуміння з іншими вірами, щоб 
знайти те, що нас єднає і тим інші прийшли до повного пізнан
ня Бога й іспа?.ення. Віра в одного Бога є якраз тим звеном, що 
лучить і приводить до порозуміння християн з музулманами.

Сок.

ПОЧЕСНИЙ ПЕРЕДПЛАТНИК МІСІОНАРЯ

Марселіно: п. Тадей Крефер за рік 1981 '(200,00)

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Ч. 7 МІСІОНАР Стор. 5

Наше серпневе намірення на 81:

Щоб була співпраця українців 
по інших державах

Намірення має два елементи: перший, щоб українців з 
одної держави мадаї стосунки до українців поза границями сво
го крг^ю і, другий, щоб у даній державі українці краще луїчили- 
ся та співпрацювали для добра свого народу.

У нас є здавна така неолавгла приказка: моя хата з краю, 
іншої не знг«)ю. І це нажаль .часто видиться у житті. Один одно
го не хоче знати і цілком ш т  «не цікавиться. З того виходить1 
відчуження та й велика шкода, бо в .єдності сила, а порозбіга- 
глі та самі нічого не вдіють. Каже нарід: один у поілі не івоїн!

Треба було б от у нас нав’язати кращі стосунки між у- 
країнцями лати сько ї Америки. Як мало є зустрічі та перекли
ку між українцями в А ргентині, Параґваю чи й Уруґваю з на
шими у Бразилії. Буваїють такі люди, що дивуються, що живуть 
українці навіть у Паїраґваю чи деінде. Ж ивуть вони і в Ве- 
незуелі. Не бракує їх в Америці та Канаді.

Добре вогно цікавитися нашими земляками в Европі та й
Азії.

Як це зробити? На це є різні способу;:

1. — старатися пізнати стан і минуле сусідів. Не всі бу
ли такі щасливі як наші земл'якіи в Бразилії, що мали свіященичу 
обслугу таки від перших часів поселення. От наші в Аргентині 
чекали на це аж  12 літ. Так було їв Мсіонесі, а по інших місцях, 
то ще куди довше начекалиая* доки там не прибув свій єрей.

2. — Треба переписуватися і подавати вістки одні про дру
гих. Вимінюватися наприклад пресою та книжками. От віийшла 
прекрасна читанка з букварем Марії Дейко. При кінці минуло
го року ми написали щоб прислали їх дл«я семінарії св. Йосипа в 
Прудентополі. І видакництво “Свобода” вислало по 50 штукі 
“Рідний край” та “Євшаїн зілля.” За це хай буде щира подяка 
нашим землякам, які постарахіися про це і нині гдаші учні мають 
со;лідні підручники рідної мови. Добре було б і приїхати одні до 
одних. ІЦе інші є засоби порозуміння та й одні одних повинні 
заохочувати краще служити свому народову й культурі та її пле
кати усильно. Ми ж  не самі, а нас багато й по многих краях!

В. Бужепко
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Стор. 6 МІСІОНАР Ч. 7

Заступниця на серпень:

Свята бвдокія
(Четвертого серпня)

Кожного дня є багато ісеіятож. Бони знаходяться і спис
ку званім мартіюлогіоні. Ось подамо 'святих з цього дня: Сім спля
чих юнаків в Ефезі: Максиміліяна, Ямблика, Мартиніяна, Іва
на, Дионісія, Ксжтантина і Антоніна. Далі згадує описок ще й 
св. Євдокію з Персії й святого Косми, священомучан'ика з Айто- 
>лії.

Свята Євдокія була римлзянкою. Її полонили і вона, як 
воєнна бранка, дістадося аж до Персії. Це нинішній Іран, де 
то верховодить аятолл-ах Хомейні та й примушує своїх против
ників каятись, як от Бамісадра та й інших.

Євдокія була добре обізнана зі святам Письмом і мала справ
ді апостольську ревність. Вона ці дані вінкористах-а та й -навер
нула чимало перських жінок до Христової віри. Погани цим 
були дуже обурені та й розлючені взяїли її на жорстокі муки. 
Врешті відрубали їй голову коло 362 року.

Слово Євдокія означає у грецькій мові шанована, що мас 
добру 'славу. По олов’яг.иськи Свіятослава. Євдокій було кілька 
та їх вшановує Церква.

Ж иття цієї святої показує нам що вже тоді Церква ціл
ком не боронила читати вірним святе Писання і Євдокія була 
добре з ним обізнана. Бо нині деякі іновірці закгідають вісєілен
ським християнам що ніби Церква не допускає вірних до біблії.

Друга інаука приходить з того, що Євдокія катехизувал*а і 
навертала своє одруження — жінок і цим є взором для наших 
теперішніх дівчат та жінок.

Cow.

ПОХОРОН ІВАСЮКА

На похороні вбитого советами українського композитора 
Володимира Івасюка ві Львові 1979 року було двадцять тисях 
і^юдей і москалі на наважились розігнати цю маніфестацію.

НА ПРИОКРАСУ МІСІОНАРЯ

Ронкадор: п-і Емілія С*тко (100,00)
Кандідо де Абреу: П. Григорій Гамриґа (50,00)
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З організаційного життя 
Апостольства Молитви

1. — У .липні немае урочистих свдт, а лише неділі. Єдине 
більше свято пророка Іллі переноситься на (неділю. За те при
падає чимало українських 'святмх, як  Антоінія печерського, Оль
ги, Володимира Великого і Бориса та Гліба. Це властиво місяць 
українських святих. Помолімося на 'сходинах за те, щоб Апостоль
ська столиця вписала в лик святих митрополита Анд рея Шеп- 
тлцького та й інших з нашого народу боговгодників.

2. — У липні бувають вакації і тому використаймо їх на 
навча-інія' дітвори свого рідного та й катехіизму. У Прудегатополі 
цього року, як і попередніх, буде катехитичний курс і на цього 
повинні поїхати! ті, що навчають по громадах катехизіму, щоб це 
робити успішно та з користю.

3. — У вересні планується знову велика проща на Ірасе- 
му, тому хай уже наперед наші люди збираються і готуються на 
неї. Дехто 'не може рішитися чи їхати чи не їхати і аж в останній 
хвилині рішиться, коли вже нема, місця. Усе наперед треба об
думати.

4. — У серпні припадає піст Спасівка та свята Преобра
ження і Успення. На перше свіято святять овочі, а в друге квіти.

5. — В останню неділю -серпня ц. р. прудентопільська па
рафія влаштовує день покликань з фестином. Просимо усіх пру- 
•дентопільців та; й інших загостити на цей день.

6. — На Зелені ісвята Ґварапуавська радіостанція пода
ла з Прудентополія нашу Службу Божу. Це завдяки підпримству 
Сантана з нашого міста.

7. — 15-16 серпня буде велика феста і посвячення нашої 
Церкв;і в Пітанзі. Усі вірні хай візьмуть участь в цім торжестві.

ПРОСЯТЬ МОЛИТОВ

Лінія Іваї: Йоаким і Аделія Любачевські просять молитов 
за здоровля дочки, яка хорує іна бронкіт. Також просять Бо
жого благословення і здоровлія1 для родини. (250,00)
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Стор. 8 МІСІОНАР Ч. /7,

АІНКАРІМ

“Тиші д н я м и  Марія, зібравшися*, пустилася швидко в до
рогу гірську околицю, у місто Юди” Лука, 1,39

Коли муа хочемо так би мовити вичерпати географію жит
тя Марії, то не можемо забути одного містечка, що зветься Аін- 
карім.

РОДИННЕ МІСТЕЧКО СВЯТОГО ІВАНА

Євангелист Лука якраз з того містечка починає оповіщати 
свою Євангелію. Захарія та Єлисавета, праведні перед Богом та 
бездоганні виконувачі заповідей і законів Господніх жили у цім 
малім містечку. Воно знаходиться на ісім кілометрів на південний 
захід від Єрусалиму. Захарія коли мав почесну службу прино
сити кадило в святині, то йому зявився ш гел і звістиш, що ма
тиме сина, хоч єрей показав недовір’я і онімів аж докгя не напи
сав на табличці, що хай зветься “Іван”.

У нинішніх часах (Блаженніший Йосип Сліпий т. 5,177 сто
рінка) отак виглядає це містечко, що зветься гірський святий 
Іван.

Переїздили вони через місцевість Каріярім, де спог-дав 
(найперше Мойсеїв Кивот завіта, що його пізніше переніс Давид 
до Єрусалиму на гору Сіоін. На ліво звідси видно Емаус і проми- 
нулія німецьку колонію. Тоді провідник голосно дає знати: Аін- 
карім. Вісі звертають очі на сільце, що розсілося під горою; не- 
вел^ічне чепурне, хатка при хатці, 3 малиіми віконцями, без зе
лені, лише малі доріжки діл?ять густо збиті домівки.

Скільки треба було Марії, щоб дійти до того місця? Пише 
о. Річічіотті (Життя І. Христа стор. 245) що треба було йти три 
дні з караваном, тобто, їхати вербліюдаміи, валкою (спільно. З На- 
зарету до Аінкаріму буде зі сто кілометрів. Назарет лежить на- 
півночі коло Фенікії. До того ж  дорога була для Марії важка, бо 
саме пеірейшла була пора дощів. Гірські стежки не є легкі до пе
реходу, як знається з Італії. Правда, що Марія знала дорогу бо
дай до Єрусалілму, де напевне ходила зі своїми батьками: на храм 
і тамки замолоду перебувала. Отак то Богородиця дісталася до 
Єхішавети й тут спершу відбувся діялог, розмова між ними і 
тоді Марія заспівала пісню, що її на кожній утрені в нашім об
ряді приписало співати: В.еличить душа моя Господа!

ГИМН МАРІЇ

На сході-пише о. Річчіотті сторінка 245, — радість дуже
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Ч. 7 МІСІОНАР Стор. 9

часто виявляється в пісні та <в поетіичній імпровізації. У велич
них годинах імпровізувала Марія, сестра Мойсея, тоді коли ж и
ди перейшли сухою ного?ю Червоне моїре і співала Богові, що 
славно прославився.

Імпровізувала пророчиця Дебора, а далі 'пророчиця Анна, 
мати Самуїла пророка та їх пісні збереглись в Святім Письмі і 
вонзи були знані Марії.

Навіть між нинішніми семітами часто жінка стає народ- 
ньою поетесою великих радощів чи болів, віиявляючи свої -поду
вання коротко, але різко у свавільному ру.ігмі, беручи надхен- 
ня із традиційної тематики! й даючи більше чи менше особисту 
•печать.

У такій в-еличній хвмлі Марія рівнож стала поетесою, бе
ручи надхне'пня із Святого Письма, а головно з пісні Анни, що за
писана в другій книзі Самуїла (2,1 та й дальше).

Пісня “величить” це паралеля Божої могучостіи і сили та 
милості і людської 'смшіренности та безпомічности.

Марія хвалить Господа, що на иеї покірну погліянув, що 
їй зробив велигке, що появи'в потугу ісвого  рамени, що нашгив 
благами голодних і іпригсрнув Ізраїлі#, як приобіцяв був.

З другого боку вадимо покору, страх, голод т а  Бога і 
служба Йому та й © опозиції горді своїми задумами, могутні 
л-етять з  'престолів, багаті ідуть з порожніми руками.

І понині Господь підніс і «підносіить Маїрію, ось про неї в 
травні та жовтні ціла земля співас і величає Її, а хто згадує (нині 
такого Ірода Великого чия й пана тодішнього світу р'имського са
модержця ЮхАя Кесаря Октавіяна Авґуста?

Практично мі>г повинні теж піснями виявляти наше став
лення до Бога. Хай усі знають, що Його ми любимо, що Він нас 
обсипає своїм милосердям та Л'юбовю!!

о. В. Зіпько чсвв
15-5-81.

Консиль Поль: Павло Безушко щиро дякує Серцю Ісуїса, 
Матері Божій, св. о. Миколі й св. Хіристофору за урожай та здо- 
ровля і просить благословення на будуче (200,00)
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Посмертні згадки

+  ІВАН МЕЛЬНИК

Дня 1-го травня ц. р. в год. 14.30, на Бо- 
кейроні Куритиба, упокоївся в Бозі, на 74-му 
році життя, бл. п. Іван Мельник.

Покійний, два роки: «перед смертно, був 
частинно спараліжованюй.

Іван приїхав з Галичини 1910 p., як чо- 
тиролітній хлопчина. Його батьки замешкали 
на Третій Лінії Бера Ґвараиі і тут він прожив 
аж 1971 р. Був одружений з Анною Бараніюк 
та виховав б дітей: Анастазію, Ольгу, Володи- 
мира, Михаїл'а, Марію та Кллма. Покійний від

значився великою прислужністю © місцевий цеір-кві: около 28 літ 
належав до церк. Комітету і був активжим: членом Ап. Молит
ви. Глибоко вірний, Іван вів побожне життя, нераз вітав Єпис
копа хлібом і сіллю при церкві. Своїх дітей виховав у пошані 
до Бога і наших звичаїв. Любив читати “Працію”, “Місіонар” та 
побожні книжки.

Від 1971 ;р. покійнілй проживав у Куритибі. Останні два 
роки, тому що іне міг ходиш* до церкви, приймав Св. Тайни у 
своїй хаті. Послідний раз запричащався з рук Впр. о. Карла 
Мельг;іицьксго, кілька днів -перед Великоднем.

Після його ісмерти, О. Карло зі Сестрами Св. Василія від- 
цраг.ив Панахиду в домі покійного. Похорон відбувся' дня 2-го 
травня, з присутністю Brrjp. О. Місіонаря Миколи Іванова та при 
здЕ'изі численного народу. О. Місіонар відправив ще одіну Па
нахиду в хаті, а на цвинтарі, перед запечатанням гробу, виголо
си «з пращальне слово.

ПОДЯКА: Родина покійного складає щиру подяку ОО. 
Кардові і Миколі ЧСВВ, Сестрам Василіянкам і всім присутнім, 
що прибули на похорон і помоілились до Бога та до Пречистої за 
душу покійного.

Вічна йому пам’ять!
Подала Родина.
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f  ВАСИЛЬ МАЛАМІН

Упокоївся в Возі дня 29 квітня 1981 року 
на 66-ім іроді життя бл\ п. Басоль Маламін.

Роджений в ІІрудентополі дня 23 листо
пада 1914 року. Одружений з Павліною Робак. 
Пізніше вмсірався на Ронкадор і замешкав 
близько Аґва Клара. Любккв свою Церкву, був 
перєплатіником Праці й Місіонарія5, належав до 
Апостольства Молитви, ніколи не опускав збо
рів, а тим більше Служок Божої. Хворував ці
лих шість місяців, з'лосячи терпеливо свою при
кру кздугу, ніколи не нарікав на терпіння. Ос

танні «святі Тайни прийняв в шпиталі з рук Впр. о. Пароха Мар
ка Гевка, ЧСВВ

Поліпшив в смутку 7 дітей, чотири подружені, а три ще ні, 
і 16 внуків.

Родина покійного Василя складає иайщирішу подяку Вато 
о. Маркові за відправлення панахиди в хаті померлого і Службу 
Божу в церкві і за гарне гіращальне слово та за похорон на 
цвинтарі і всім присутнім також щира подяка за сердечні мо 
ління і за участь у похороні.

Вічна йому пам'ять!
(Подала Родила)

----  «««««««« ------  »»»»»»»» -------------

+  МИКОЛА ШАФРАНСЬКИЙ

Упокоївся в Бозі на 66-ім році життя на
22 мая 1981 року бл. п. Микола Шафранський.

Поілишив в ісімутку дружину Володими
ру з роду Волохатих, і 6 дітей, п’іять одруже- 
іних, Лукія, Соїня, Ольга, Луїс, Еліо Микола, і 
Луїс Карлос неодружений і 11 внуків.

Покійний роджений на Іваї-Пруденто- 
піль, а замешкав в місті Прудентополі, перепла
чував Працю й Місіонар, які все перечитував, 
лі:оЄіив давати пожертви на добрі ціли. Слабу

вав коло 2 рокад, зробив операцію на горло і потім втратив мову, 
не міг більше говорити і так через останніх п’ять місяців вже 
тільки лежав в ліжку. Перед смертю Впр. о. парох Яінуарій Прис- 
тавський, ЧСВВ уділив останні святі Тайни й Маслосвяття, в 
суботу в вечір відправив панахиду Впр. о. шротоігумен Павло 
Крайчий, ЧСВВ, в неділю відбувся похорон при великім чопслі 
людей. Тіло взято до церкви де Впр. о. Григорій Мазепа, ЧСВВ
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відправив заопокійну Службу Божу і панахиду, відтак взято ті
ло на місцевий цвинтар, де ісвященик запечатав іріб і там по
мерлий чекає другого приходу Христа.

Подяка: Родина складає щиру подяку Впр. отцям за ду
ховну обслугу і слова розради і для всіх ліюдей, що відвідувати 
хворого і по смерті взяли участь у похороні і за молитви за на
шого дорогого батька та діда.

Вічна йому пам’ять!
(Подала Родина).

+  БЛ. П. С. РАФАЇЛА СЛУЖЕБНИЦЯ ПМ

У велику середу ц. р. відійшл-а до Гос
пода в Прудеінтополі по довгім житті та тру
ді, як одна з перших тутешніх сілужеб'ниць. 
Вона провела життя праці та труду й пле
кала глибоке духовне життя, ставши прикла
дом не лише для своїх співстестер, аїле й для 
многіих ліюдей, що їх виховувала та й з ни
ми зустрічалася. Хай пам’ять про неї приво
дить душі до Бога і до Пренепорочної.

Вічна їй пам'ять
•••>—

+  КАТЕРИНА ІВАТЮК

Дня 27-го ліютого 1981 іроку відійшла 
до вічности на Ріо Ново Кандой бл. п. Кате
рина Іватюк, проживши 82 роки.

З роду Сеньків, була замужна з Ма- 
ряном Іватюком, який давно вже упокоївся. 
Виховала по християнську.! 2 сини й 5 до
чок, які вже подружені. Належала до Апо- 
стольства Молитви, дбала про церкву та 
завжіди любила послужити ближнім. Лиши
ла по собі ім’я доброї, щирої та працьови
тої ЛіЮДИНИ.

Часто приступала до святих Тайн й совісно сповняла свої 
хзристиянські обов’язки.

Покійна Катерина любила читати українські книжки та 
переплачувала “Місіонар”. Полишила в смутку 2 сини, 5 дочок,
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58 внуків і 44 правнуки. Похорон відбувся при гарному числі 
людей. Завпокійні моління й Служби Божу відслужив латин
ський священик о. Веслав Моравський, парах з Сеґредо-Кандой.

Поховано покійну Катерину на місцевім цвинтарі 28-го 
лютого цього року.

ПОДЯКА: Родина складає щиру подяку латинському свя
щеникові за похоронні моління та слово потіхи й усім людям, 
що взяліи участь у похороні.

Вічна їй пам’ять!

ІВАН КУССІ

Упокоївся в Бозі днзя 12-го лютого 1981 
року в 17,30 год- на 75-ім році життя бл. п. Іван 
Куссі, в Ріо Азул.

Належав до Апостольства Молитви, все 
коли міг учащав на збори і браїв участь в від
правах.

Останніх два місяці тяжко захворів, але 
не нарікав на терпіння все казав “Тергоґіо до 
дня коли Бог схоче мене взяти до себе”. 
Полишив в смутку дружину Марію Куссі, 6 ді
тей, три сини і дві доні, а всіх дітей мав 9: Я- 
рослав одружений за Марію Солдан, Микойїа о- 

дружений з Йоландою Лукас, Стефан вже померлий, був одру
жений з Сесілією Мисько, Йоаким вже померлий, був одруже
ний з Отілією Вільчак, Юстина віддана за Йоана Мінського, Ан- 
тоній одружений з В-ерсш Веленґа, Теодор помер маючи 2 роки 
життя, Ю лія свіддана за Сильверія Веле^иґа, Андрій одружений 
за Ірасему Йось, також полишила в смутку 33 внуки і одного 
правнука.

Подяка: Родина складає щиру подяку Всеч. о Едісон-о'ві 
Бойко що спромоглися прийти до хати померлого і відправили 
панахиду і відтак взято тіло до церкви св. Терені, де ісівященик 
відправив Службу Божу і панахиду і взято тіло на Мунісіпаль- 
ний цвинтар в Ріо Азул, де священик запечатав гріб і там помер
лий чекає другого приходу Христа. Також подяка для своїх 
прислугу нашому дорогому ібатіькові і молитви та слова розради в 
прислугу нашому дорогому батькові і молитви та слова розради 
такій тяжкій хвилині.

(Подали діти: Андрій і Ірасема)
Вічна йолу пам'ять!
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+  ВОЛОДИМИР ҐРУХОВСЬКИЙ

Дня 26 квіт.щя, в неділю о 4-ій годині по 
полудні в лічниці св. Марка в Кампо Моврон ві
дійшов від нас іпо вічну «нагороду бл«; п. Володи
мир Ґруховський на 62-ім році життя. Покійний 
народився в Ріо Азул-Пр. 12-5-18 рокіу. Син 
Дмитра Ґруховського і бл. п. Климентини. Коли 
мав тільки 1 рік жигття, батьки: перебралися на 
12 вісінал, коло Дорізону, де покійний прожив 
аж до свого 21 року життя коли одружився з 
Анєлькою Боднарчук. 1941 року Бл*. п. Володи
мир переноситься остаточно тіа колонію Мато 

Ріко, де живе аж до останнього дня своєї мандрівки. Тут на Ма
то Ріко іпраціює на полі, але не забуває на церковіний і громадсь
кий обов’язки. Засновує школу приватну, бож мунісіпальної не 
має в о к о л и ц і .  Розпочинає, рівнож і церковну акцію. Перш усьо
го запрошує до своєї хато українського священика, щоб тут при
їздив і відправляв Службу Божу і інші відправи. На колонії не 
було ц е р к о в ц і ,  тому довгі роки отці, що обслугували околицю, 
відправліяіли в домі Володимира Ґруховського, де і також зано
човували і  гости лися. Це почалося в 1945 році, а 1966 року, коли, 
громада збільшилася, тоді шобудовано цеірковцю’ його заходами 
і вказівками, бож якраз був головою комітету в тім часі. Про
вадив комітетам понад 10 літ і 6 був ревнителем К(ружка Апос*- 
тольства Молитви до два роки. Порадував землю на будову цер
ква, яка якраз тепер переходить свою перебудову і побільшен
ня. Покійний був мужем сильної волі, покірний і лагідний, все 
веселий, вмів дати добру поіраду, кому її треба було. Все спокій
ний, хоч останніми роками, багато хвоіруваїв, терпеливо перено
сив свої терпіння, здавався та  Божу Волю. Любив ічитати укра
їнські книжки і ґазети, переплачував Прашо і Місіоиар і їх 'дуже 
цінив. Останніми місяцями скаїржився на постійні болі під грудь
ми. Це був “рак”, котрий скосив його здоров лія* і післав до гробу.

Перед смертю відбув операцію в Марінґа одну, а другу в 
Каїмпо Моврон, де і відійшов до Господа. В часі своєї недуги час
то принимав св. Тайни, котрих в свойому житті «ніколи не занед
бував. У великий четвер прибув латинський священик з Мато 
Ріко і̂  висповідавши запричащав, уділив маслосвяття. За кіль
ка днів повернув до лікарні, де кілька разів причащався і за 
кілька днів помер в1 неділю вечером, але через сильний дощ, 
ЩОЙНО В ірано другого дня перевезено тіло покійного ідо дому. Тут 
вже було зібраних кілька громадян, крім родитіи. Помимо дощо
вого часу зібралося велике число людей на поїхорон. В третій 
годині по обіді прибув з Ронкадору Впр. о. najpox Марко Гевко,
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ЧСВВ і в домі померлого відправив панахиду. Перевезено покій
ного до ще не викінчиної церкви де о. парох відправив Службу 
Божу щри велоякій у.часті громади і навіть чужинців. Поховано 
покійного Володимира -на цвинтарі в оселі Мато Ріко.

Покійний поліпшив © смутку жінку Анєл'ьку, синів Дми
тра, Іьана, Степана, Михайла, Павло і Йосипа жонатих. Іван ще 
не жонатий. Дочок Ольгу і Юлію замужніх, Ганю, Марійку і 
Ілду дівчат, крім Мирона, Петра і Теодора, що вже покійні і 22 
внуки.

Родвдна дякує із глибоким серця всім, що чіим могли при
служитися покійному за життя чи після смерти в часі похорону, 
головно тим що своїми молитваїми поминають мужа і батька.

Окрема подяка належиться Впр. о. Маркові Гевкові, ЧСВВ 
що не зважав на дощ і болото, приїхав сам і привіз із собою 
одного клерика і п. Петра Глущака з Ранкадору, котрі відспівали 
Службу Божу і панахвду. Отець Марко в п|раіцальШм олові під
креслив заслугу покійного Володимира, відтак перевезено на 
цвинтар за отець запечатаїв гріб до другого приходу Христа.

Вічна йому пам'ять/
(Подав Ярослав Ткачук)

СЕСТРИ СЛУЖЕБНИЦІ

Останній катагол сестер з 1980 року подає такий стан згро
мадження провінція Христа Царіяі в Канаді 166 ісестер, провін
ція св. архистратига Михаїла в Бразилії 369, провінція Непороч
ного Зачаття Д. М. у Стейтах 68, провінція Неустаньої Помочі 
М. Б. у Польщі 80, віцепровінція св. Йосипа у  Югославії 38, ві- 
ітеттровінція св. Духа в Чехославччглні 53, делеґатіура св. Йоюафа- 
та в Аргентині 14 сестер і доми підчинені головному зарядові 
в Римі 21 сес іра. Разом є 810 сестер, а давніший, останній ката
лог з 1972 року, подає, що було в віль-яім світі 824 «сестрі. Різни
ця 'між (двома каталогами1 є на 14 сестер.
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ПОРУЧАЙМОСЯ З ДОВІР’ЯМ

ПРЕЧИСТОЇ ДІВІ МАРІЇ — ДАТЕЛЬЦІ ЛАСК

Дня 6-го лютого ц. ір. мусів я піддатися, свже четвертій
з ряду операції. — Богу дякувати пройшло добре. Відбув її в 
річниці Ласкавого Спаса у Понта Ґроссі. Довершив її д-р Вар- 
трломей Лісбоа, а доглядали місцеві СС. Служеібниці, до якіях 
належить згадана лічниця. Перші дні по операції пройшли як 
звичайно, але скоро показалися проблеми з нирками і м#ху- 
рем. Деякі дні приходилось перевести дуже прикро. Д-р Ліс
боа ;натякуе ще на одну операцію і то '‘делікатну”. Це мене нас
трашило, бо чувся дуже ослаблений і з .природа дуже враж- 
ливий на операції.

У такому положенні почілнаю дев’ятницію до Матері Не- 
порочінозачатої Дател’і/ки лаіск. Чейже переходить сто п’ятде
сят літ, як Вона явилась св. Катерині Лабуре та поручила ви
бити чудотворний медалик. При тім обіцяла свою опіку тим, 
хто матиме цей медалик npyj собі та буде порвати сь  Її Непо
рочному Серцю. За той час мене збадав лікар-опеціяліст д-р 
Рейналдо Іоса, який поручив перейти спеціяльне переювітлення 
Реінтгена. Приписав лікарства та й з тим ія вийшов: з лічниці. 
Ліки вживав, але апетиту не мав, чувся майже постійно ослаб
лений і дуже прів ночами, а часом і підчас дня. Попри це скін- 
чуівши одну дев’ятницю, почав другу, ба ще й других просив, 
зокрема сестер і людей на Ітапарі, як  рівнож дітей зі Сиротадн- 
ця св. Володимира & Ііраті, щоб молилися за моє здоровлія, осо
бливо на Вервиці. — За той час ліки скінчились і треба було 
зробити новий екзамен (аналізу). Яка (невимовна була моя ра
дість, коли д-р Рейналдо повідомив мене через с. Кирилію, що 
“все добре”.

І дійсіно чуюся нормально, с апетит, не прію, як було пе
ред тим, ба навіть уже міг піти до моїх дорогих учнів, семіна
ристів і почати з ними правильну науку та можу поїхати в ко
лонії.

Одержавши таку велику ласку від Доброго Бога, через 
руки Непорочної Матері, чуюся до -святого обов’язку зложити 
прилюдну подяку, а рівночасно заохотити всіх до почитання і 
невір’я до Непорочної Матері ласк. Мати Її медалик і викону
вати 'відповідні їгабоженства в Її честь, наприклад Вервичку Не
порочного Зачаття і три Богородице Діво рано та ввечері, дев’ят- 
ниці і тим подібне, а Непорочна Мати нас не залишить у всіх 
пережиттях і потребах.

Прудентоіпіль, у березні 1981 р.

о. Петро Бш ьцар ЧСВВ
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TAXA PAGA  
AUT. N* 149/74  

EST. DDR PR.

Suplemento do «Ргасіа» 
Caixa Postal 2

СЕРПЕНЬ

1 C Браття Макавеї, Спасівка

2 H 8. по С. Д* Степан Г7 Є8
3 П Ісаак
4 В Євдокія, Домінік Ґузман
5 С бвсиґній
6 Ч Преображення ГНІХ
7 П Дометій, Пулхерія ®
8 С Еміліян Кізицькігй

9 Н 9. по С. Д. Матій ап. Г8 Є9
10 П Лаврент
11 В Євпл, Гай папа,. Су санна
12 С Фотій
13 Ч Максим
14 П t  Пер. мощів св.. Теодосія
15 С Успення Пресв. Богородиці ©

16 Н 10. по С. Д. Діоімид Г1 €10
17 П Мирон
18 В Флоїр і Лавір
19 С Андрій
20 Ч Самуїл
21 П Тадей, Васса, Теоґон
22 С Аґатоник. Саверічн, Зотик З»

23 Н 11. по С. Д. Іриней Л. Г2 Є11
24 П Євтих
25 В Пер. мощів св. Вартоломея
26 С Адріян
27 Ч Пімеїн
28 П Мойсей мупин. Отці Печерські
29 С Усікнов. гол. Ів. Хірист> Піст @

30 Н 12. по С. Д. Олекс. ГЗ €1
31 П Пояс. П. Бог.

ПОДЯКИ

Мямбори: Н. Н. дякує св. Отцю 
Миколаєві, душам в чистилищі, бл. 
п. с. Анатолії і с. Віталії за отри
ману ласку і тіросить -молитов в ви- 
прошення здоровля. (100,00)

84.400 - Prudentopolis - Parana 
Redagao е Administragao

Мамбори: Н. Н. просить помочі і 
молитов Матері Божої з Апаресиди, 
душ в чистилищі і с. Анатолії в ви- 
прошенвя здоровля для одної особи
з родини. (140,00)

Ронкадор: Емілія Сітко дякує 
Хрестовому Серцю, Пречистій ЛЬві 
Марії, св. Отцю Миколаєві, дуішам в 
чистилищі за молитвами отця Прий
ми і с. Анатолії за :всі отримані лас
ки в минулому році. І просить мо
литов на 1981 рік Божий. (100,00) 

Марекас: Марія Трач дякує Сер
цю Христовому, Пречистій Діві Ма
рії, св. Йосипові і душам в чистили
щі за здоровля дітей. (100,00) 

Іваї: Ірина Зубач дякує Серцю 
Христовому, Серцю Марії і всім свя
тим та душам їв чистилищі, а особли" 
во о. Доротеєві за вислухані молит
ви і за благословення і ласки отри
мані. (100,00) 

Маркондес: Володимира Кукуруд
за складає найщирішу подяку Хрис
товому Серцю, Божій Матері Неус- 
таючої Помочі, душам в чистилищі 
за щасливо відбуту прощу на Іраси- 
му. Заразом дв(кує Впр. о. Василеві 
Цимбалістому за це, що зорганізу
вали згадану прощу. (200,00) 

Терасізма: Прудентопіль: Стефка 
Кречківська складає подяку Серцю 
Ісуса, Матері Божій, св. Йосипові і 
душам їв чистилищі за подужання 
дочки Бернадети. (50,00) 

Антоніна: Іван Парахуць щиро дя
кує Господу Богу, Серцю Ісуса й 
Матері Божій за щасливо відбуту 
подорож, (60,00) 

Тіґре: Барра Ґранде-Прудентопіль: 
Теодосій Мариняк Складає щиру по
дяку свіяті Родині Ангелові Хорони- 
тилеві і душам в чистилищі за охо
рону від одного великого нещастя.

( 100,00)
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	Христос був на горі

	Щоб згода між вірою і життям у віруючих, була успішним свідоцтвом для невіруючих

	Щоб віра в єдиного Бога зблизила християн і музулман

	Свята бвдокія

	З організаційного життя Апостольства Молитви


